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RESUMO: Este artigo tem como propósito analisar o uso da linguagem musical no 
ensino de Geografia. Da mesma forma, visa discutir como trabalhar didaticamente 
esse recurso enquanto linguagem. Assim, a leitura geográfica, a apropriação de 
conceitos, conhecimentos que esta disciplina explora, são discutidas a seguir no 
sentido de disseminar e expor os resultados das reflexões realizadas no curso de 
extensão para professores da área e de áreas afins sobre a temática abordada. 
Outrossim, é importante destacar que para a linguagem musical ser considerada 
recurso didático se faz necessário que o docente tenha habilidade para analisar de 
forma criteriosa a letra da canção escolhida não negligenciando os conteúdos e 
conceitos inerentes à ciência geográfica. 
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1. Introdução  

 

Despertar o interesse dos estudantes para o querer aprender é um grande 

desafio para professores de Geografia ou de qualquer outra disciplina do currículo 

escolar. Dessa necessidade surge o interesse no tema que foi objeto do Projeto de 

Intervenção Pedagógica na Escola desenvolvida junto ao Programa de 

Desenvolvimento Educacional (PDE) promovido pela SEED-PR. O Projeto focou 

sobre os recursos didáticos que são ferramentas que dinamizam as aulas desta 

disciplina. Em especial foi dado ênfase à linguagem musical, com o propósito de 

analisar seu uso como recurso didático compartilhando com professores de 

Geografia e disciplinas afins em forma de curso de formação continuada. 

 O curso teve como objetivo principal apresentar subsídios metodológicos para 

a utilização da música enquanto ferramenta didático-pedagógico no ensino de 

Geografia. Refletir sobre as potencialidades da linguagem musical para a leitura do 

espaço geográfico e construção do raciocínio espacial do aluno. 
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 Dessa forma, pretende-se neste artigo, discutir metodologicamente 

conteúdos presentes em músicas diversas interagindo de forma dinâmica e que seja 

expressiva e significativa para o aluno no estudo de conteúdos informativos e 

conceitos da disciplina de Geografia. Em suma, pretende-se proporcionar aos 

professores uma comparação simultânea entre a letra da música e o conteúdo que 

esteja ensinando, permitindo assim uma reflexão com maior efetividade no processo 

ensino e aprendizagem. 

Portanto, este artigo será subdividido em partes para melhor compreensão. 

Na primeira parte, é realizada a revisão bibliográfica, resumindo as ideias dos 

autores pesquisados sobre o assunto abordado para fundamentar a direção adotada 

na pesquisa. Na segunda parte, a metodologia será relatada a experiência vivida 

durante a implementação pedagógica. Por conseguinte, ocorrerão as considerações 

finais de toda a realização deste projeto. 

 

2. Revisão bibliográfica 

  

A música é uma linguagem que pode ser um atrativo no processo ensino-

aprendizagem em Geografia, auxiliando a comunicação entre professor e aluno. 

Preparar aulas que aguce a curiosidade e o interesse do estudante sempre foi um 

grande desafio para os educadores, principalmente neste período tão tecnológico.          

A linguagem musical é uma ferramenta de baixo custo, que pode facilitar e 

estimular a aprendizagem de conteúdos e conceitos geográficos. A música está 

inserida na maioria das atividades diárias dos alunos e o seu uso didático pode 

torná-los mais interessados e motivados a aprender os conceitos e conteúdos da 

disciplina de Geografia. 

Porém, é necessário ter o cuidado para que não haja desvio de finalidade. De 

forma alguma, este recurso deve ser utilizado de modo improvisado, e sim, 

planejada e integrada com a sequência das atividades. O professor terá que pensar 

quais conceitos e conteúdos geográficos serão explorados, de que forma ele 

utilizará está linguagem e se terá necessidade de associar com outros recursos e 

linguagens didáticas para expor os conteúdos e, quais e de que forma as atividades 

de sistematização serão propostas.  

A linguagem musical, as cinematográficas, literárias dentre outras, não foram 

elaboradas para serem recursos pedagógicos, carregam ideologias de seus 
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criadores e regularmente retratam temas fictícios. Por isto, cabe ao professor ter 

clara a compreensão dos objetivos que deseja atingir, realizando uma reflexão 

dialética com os temas abordados, apropriando-se destes recursos para que o 

estudante possa, por sua vez e a partir desta linguagem, realizar uma leitura 

geográfica do mundo e construir o conhecimento geográfico. Ao referir-se a este 

assunto, Katuta (1996, p. 231) diz que: 

Vale apena alertar para o fato de que, inerente à prática descrita, existe 
uma crença de que são as metodologias ou as linguagens usadas pelo 
educador que têm o poder de transformar as suas aulas. O equívoco desta 
postura tem como fundamento a fetichização e reificação das metodologias 
e linguagens. Em outras palavras, deposita-se uma crença no objeto, 
dotando-o de características mágicas e esquece-se do fato de que o 
determinante nesta questão é a relação que os sujeitos irão estabelecer 
com as mesmas. 

 

O professor, portanto, tem a função essencial de mediar todo o processo de 

ensino-aprendizagem e, neste contexto, saber utilizar diferentes linguagens como 

recurso didático e trabalhar criativamente com as mesmas, a partir de um 

encaminhamento metodológico de forma adequada. Essa compreensão da forma 

didática é tão importante como dominar os conteúdos. 

Entretanto, os conhecimentos e valores que os alunos são portadores é o 

ponto de partida para o trabalho pedagógico docente. Deve se aproveitar seu 

conhecimento empírico do mundo para, em sala de aula, interagir com o saber 

sistematizado científico. O aluno possui conhecimentos empíricos do seu dia-a-dia, 

pois vive num mundo cheio de informações e estímulos e, que precisam ser 

mobilizados. Logo, compete ao professor aproveitar o conhecimento cotidiano e 

cultural de seus discentes para trabalhar com outras linguagens e informações.  

No caso da música, o professor deverá escolher um repertório musical para o 

ensino de Geografia, mas não se deve esquecer também, de selecionar canções 

nas quais estejam presentes os gostos musicais dos alunos. Sendo assim, o 

educando não será um agente passivo e sim protagonista do processo de educação. 

Ao considerar o gosto cultural e musical do educando na escolha, por exemplo, do 

repertório das músicas que serão analisadas em sala de aula pode-se, seguindo o 

pensamento de Pontuschka (2015, p. 218) que conceitua: 

  
Consolidar o diálogo, a reflexão, a (re) significação de práticas pedagógicas 
da geografia e criar situações de aprendizagem no ensino com ênfase no 
conhecimento científico assim como aproveitar as experiências de vida dos 
professores e alunos são urgentes na tarefa de ensinar. 
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Além disso, a análise de letras das canções que possuem elementos da vida 

diária das pessoas possibilita ao estudante perceber características parecidas com 

sua realidade. Sem dúvida, para que esta ferramenta cumpra seu papel de recurso 

didático, o educador deverá fazer uma análise criteriosa da música. É necessário 

relacionar o conteúdo da música com o conteúdo didático a ser abordado 

possibilitando a mobilização do saber do aluno e ou a contextualização sócio-

histórica desse saber. O uso da música não pode ser apenas um tapa buraco do 

tempo da aula.  

Nos assuntos que as letras abordarem é essencial realizar uma reflexão 

dialética com os conceitos geográficos, que são elementos essenciais para formar o 

raciocínio geográfico do aluno. (CAVALCANTI, 2002, p.14) enfatiza “[...] formar estes 

raciocínios é mais que localizar, é entender as determinações e implicações das 

localizações, e isso requer referências teórico-conceituais”. Por meio da música o 

professor poderá problematizar temas políticos, sociais, econômicos, ambientais, 

entre outros.  

A canção fortalece a comunicação entre educador e educando e propicia 

envolvimento e interação com todos dos grupos inclusive os mais tímidos. Se 

utilizada, como um recurso metodológico, contribuirá para dar significado aos 

conteúdos, estimulando o interesse do educando a querer aprender os conteúdos e 

conceitos geográficos. A música é um recurso lúdico que mexe com o imaginário 

dos educandos e pode tocá-los para a busca de novos conhecimentos. Sendo 

assim, neste contexto Ferreira (2013, p. 13) contribui, afirmando que: 

A principal vantagem que obtemos ao utilizar a música para nos auxiliar no 
ensino de uma determinada disciplina é a abertura, poderíamos dizer assim, 
de um segundo caminho comunicativo que não o verbal – mais comumente 
utilizado. Com a música, é possível ainda despertar e desenvolver nos 
alunos sensibilidades mais aguçadas na observação de questões próprias à 
disciplina alvo. 
 

Por meio desta linguagem, o educador poderá explorar os conceitos básicos 

da Geografia e aprofundar o ensino de temas essenciais desta ciência. Ao trabalhar 

com a música como linguagem, podemos utilizar recursos tecnológicos associados 

que produzem imagens e som, como data show e computadores dentre outros. De 

acordo com Moran (2000, p. 34), estes recursos podem corroborar o processo de 

aprendizagem. Para o autor 
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A força da linguagem audiovisual está no fato de ela chegar 
simultaneamente por muitos mais caminhos do que conscientemente 
percebemos e de encontrar dentro de nós uma repercussão de imagens 
básicas, centrais, simbólicas, arquetípicas, com os quais nos identificamos 
ou que se relacionam conosco de alguma forma. 
 

Neste sentido, o educador deve lançar mão de recursos didáticos que 

desenvolvam o interesse dos alunos pelos conteúdos geográficos, buscando 

metodologias instigantes. Não se trata de negar a importância das ferramentas 

didáticas mais tradicionais como, giz, quadro e livro didático, mas assinalar que não 

devem ser as únicas.  

 

3. Metodologia 

 

Neste artigo utilizou-se da metodologia pesquisa ação para refletir e analisar a 

linguagem musical como possibilidade de recurso didático no processo de ensino-

aprendizagem de Geografia. Foram discutidas questões tais como:  

 A linguagem musical poderá contribuir para a leitura do espaço 

geográfico?  

 De que forma?  

 Quais os caminhos metodológicos mais interessantes para se 

trabalhar com a linguagem musical na sala de aula?  

O projeto foi implementado no Centro Estadual de Estudos Supletivo 

Professor Manoel Rodrigues da Silva, na cidade de Maringá, Paraná, para 

professores de Geografia e de áreas afins pertencentes ao Núcleo Regional de 

Educação de Maringá. Foi oferecido um curso de extensão com oito encontros de 

quatros horas, num total de 32 horas certificado pela Universidade Estadual de 

Maringá. 

Os dozes cursistas que participaram do Projeto são professores do ensino 

fundamental e médio, alguns mais experientes, outros iniciando no magistério. Ainda 

entre os participantes havia uma formada em pedagogia e estudante do terceiro ano 

de Geografia, uma mestranda e professora de cursinho e, um doutor em Geografia 

com pouca experiência no magistério. Durante os oitos encontros foram discutidos 

quatro temas centrais: 

 A importância do uso de diferentes linguagens como recurso didático no 

ensino de Geografia; 
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 As potencialidades da linguagem musical para a leitura do espaço geográfico; 

 Conceitos geográficos: percepções na linguagem musical; 

 Roteiro de análise de música. 

 

4. Implementação com docentes  

 

Ao reunir se com docentes podemos reconhecer alguns benefícios que 

contribuem na formação e qualificação do trabalho escolar. Esse encontro possibilita 

diálogos, socialização de saberes, e práticas pedagógicas, discussões de temas 

específicos, entre outros. Acreditamos que um dos pontos fortes do curso foi a 

discussão e reflexão de como escolher letras de música para que esta seja um 

recurso didático e que realmente contribua para formação do raciocínio espacial 

geográfico do estudante. 

 Como exemplo dessa troca de saberes pode-se relatar o momento quando 

trabalhamos a música Rolé pelo Brasil (Matéria Rima). Antes de expor o clipe da 

música, foi lançada a seguinte problematização. Na sua opinião a letra da música 

“Rolê pelo país”, pode ser utilizada como recurso didático-pedagógico para estudar 

conteúdos geográficos como, por exemplo, “As Regiões Brasileiras”?  

Rap: Rolê pelo país (Matéria Rima)  
 
...O mapa do Brasil, Geografia pode crê... 
...começando, lá de baixo, pela região Sul 
Vou falando de um estado Rio Grande do Sul 
... Subindo mais um pouco, chego a Santa Catarina 
Onde sua capital é chamada Floripa 
Chegando na região norte fiquei maravilhado 
Com tanto verde, no Amazonas tantos rios, fiquei pirado. 
…. O mapa do Brasil Geografia relatei  
(Fonte) 
 

A maioria dos docentes responderam que trabalhariam com esta música, pois 

é um RAP, alegre e de linguagem simples e, trata se de um ritmo que agrada muito 

os alunos. Afirmaram que utilizariam para problematizar temas sobre a 

regionalização brasileira.  

No entanto, ao analisar, trechos do RAP com os cursistas, onde se lê: 

“começando lá de baixo, pela região Sul, e mais um pouco, chego a Santa Catarina”, 

pode se observar, do ponto de vista da ciência, um erro geográfico; grande parte dos 

alunos ao ouvirem a música podem não perceber ou não sabem a forma correta 

deste conceito e muitos educandos se expressam desta forma.  
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Ao analisar outros trechos da letra percebe-se a forma simplista e o olhar 

“geograficamente ingênuo” do autor sobre as regiões brasileiras. Ademais, a letra 

deste RAP não requer do aluno conhecimentos mais rigorosos para a análise e a 

compreensão a respeito daquilo que é retratado na música: uma visão estereotipada 

das regiões brasileiras que pode divertir, mas que não contribui, efetivamente, para 

melhorar a visão geográfica de mundo do estudante. Após toda discussão os 

cursistas responderem novamente a problematização. Os docentes perceberam que 

o conteúdo da música era um bom exemplo a respeito da importância de se realizar 

uma análise criteriosa desse recurso antes de decidir sobre o seu uso no trabalho 

em sala de aula. 

 Após essa reflexão, os educadores entenderam que até poderiam trabalhar 

com essa música desde que se faça um confronto do conhecimento empírico do 

aluno e das ideias que a canção apresenta, com o saber científico sistematizado, 

ensinando para os educandos que o modo correto de se referir aos deslocamentos 

pelo território não é “para cima” ou “para baixo” e, sim, o uso dos pontos cardeais: 

na “direção sul”, na “direção norte”, entre outros. No primeiro momento, todos 

professores falaram que trabalhariam com esta música, porém, após a análise da 

mesma, houve mudanças no posicionamento dos cursistas, pois perceberam um 

olhar geograficamente ingênuo do compositor. 

Respostas de alguns professores: 

“ Não trabalharia, pois a série que ministro aula, sétimo ano ainda não 
possui raciocínio geográfico suficiente para a compreensão de estereótipos 
criados pela letra da música, com erros geográficos inadmissíveis.” 
(Professora Val) 
“ No primeiro momento disse que usaria esta música, más após a análise da 
letra, penso que ela só poderá ser utilizada em turmas que estejam 
preparadas para um olhar mais crítico das regiões”. (Professora Rita) 

 

A propósito, os cursistas também discutiram e analisaram cinco letras de 

compositores, cantores e ritmos diferentes. A partir destas canções foi preenchido 

um roteiro ou ficha roteiro para análise das letras das músicas. Como exemplo a 

música Cacimba de mágoa (Gabriel Pensador/Fala Mansa, quadro 1) possibilitando 

a comparação simultânea entre a letra da música e o conteúdo que se pretende 

ensinar. O professor cursista ao preencher este roteiro já realizava a análise da 

canção e refletindo se esta iria contribuir para aprendizagem de conteúdos e 

conceitos geográficos.  
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Música: Cacimba de mágoa. (Gabriel pensador/ Fala Mansa) 
“O sertão vai virar mar 
É o mar virando lama 
Gosto amargo do Rio Doce 
De Regência a Mariana” (Fonte) 
 

Quadro – 01: Interpretação da música Cacimba de mágoa. 

1-Título da música Música: Cacimba de mágoa. 

2- Compositor/cantor/ banda Gabriel Pensador/Fala Mansa 

3- Temática Impactos ambientais provocada pela atividade 
de mineração. 

4- Conceitos Geográficos Paisagem, Lugar, Natureza 

5- Conteúdos estruturantes Dimensão econômica do espaço geográfico 
Dimensão socioambiental do espaço geográfico 

6- Conteúdos Extrativismo mineral, setores econômicos, 
multinacionais, cartografia, regiões brasileiras, 
transformação da paisagem, Degradação e 
poluição Ambiental; 

7- Breve resumo do que é retratado na música Gabriel Pensador e pelo grupo de forró Fala 
Mansa, são dois gêneros musicais diferentes 
que se uniram para cantar essa melodia em 
protesto ao desastre ambiental que ocorreu no 
dia 5 de novembro de 2015 em Bento Rodrigues 
distrito de Mariana, localizado no estado de 
Minas Gerais, com o rompimento da barragem 
de Fundão da Samarco, que tem como 
proprietárias a Vale e a anglo-australiana BHP. 
O clipe dessa música foi criado com objetivo de 
arrecadar dinheiro para os moradores 
ribeirinhos.  O valor de cada visualização foi 
revertido em doações para construção de obras 
comunitárias. Os versos da música destacam o 
drama dos moradores de todas as áreas 
atingidas e faz questionamentos sobre a 
situação dos pescadores e das pessoas que 
perderam seus familiares em uma das maiores 
tragédias ambientais, com danos irreversíveis a 
fauna e a flora e a hidrografia dessas áreas. A 
letra também se utiliza de parte da profecia de 
Antonio Conselheiro com a frase fazendo 
trocadilho "O sertão vai virar mar e o mar virando 
lama", para destacar a grande tragédia ambiental 

Síntese mental esperada ou desejado que o 
aluno faça 

A indústria extrativa mineral (ferro), extrai da 
natureza matéria-prima, para produção de vários 
produtos que estão presentes no nosso 
cotidiano. O extrativismo passa por várias 
etapas, que causam uma série de degradações 
ambientais. A mineradora Samarco é um 
exemplo de uma atividade extrativista de minério 
de ferro que causou um grande desastre 
ambiental em Mariana (MG), com o rompimento 
das barragens. 

  

 Na sequência do trabalho, o grupo debateu cada item do roteiro com os 

cursistas conforme explicitado a seguir: 
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Titulo da música: Este é o chamariz para iniciar o trabalho didático com a música. É 

o caso da música Cacimba de mágoa. Discutir com os estudantes o significado de 

cacimba, origem desta palavra, se é usado em nossa região este vocabulário etc., o 

que o compositor quer dizer com este título. 

Compositor: Geralmente os compositores e cantores carregam nas letras das 

canções suas ideologias ou de quem os contratou e que não as criaram para fins 

pedagógicos. Então se faz necessário pesquisar um pouco sobre o compositor, 

cantor ou banda, localizar o lugar ou região em que os mesmos pertencem. A 

linguagem cartográfica deve estar presente, pois ela é uma linguagem específica da 

disciplina de Geografia auxiliando nas orientações e localizações espaciais. Ou seja, 

de que lugar o compositor está falando. 

Tema: A formulação de temas da ciência geográfica determina a relação da ciência 

com o ensino, aproximando os envolvidos no processo ensino-aprendizagem. 

Segundo Azambuja (2010, p. 157): 

Os temas fazem parte do processo de ensino-aprendizagem. Eles precisam 
ser objeto de definição, também, com a participação dos sujeitos que fazem 
a educação escolar. Os temas surgem dessas diferentes realidades e do 
saber conceitual, informativo e metodológico da Geografia. O olhar 
geográfico é que vai identificar a forma de interpretação da realidade e a 
prática de ensino dará a forma escolar desse estudo.  
 

 Escolher o tema segundo o mesmo autor [...] “significa estabelecer a 

periodização e os respectivos recortes espaciais e temáticos, ou seja, estabelecer 

ou delimitar a parte da realidade que será objeto da análise geográfica” 

(AZAMBUJA, 2010, p.157). Foram discutidos no curso de extensão os seguintes 

temas: impactos ambientais provocados pela atividade de mineração, globalização, 

redes e fluxos, urbanização, segregação urbana, problemas urbanos. O recurso 

didático da música poderá ajudar a definir e contextualizar o tema, dentre outras 

contribuições. 

Conceitos geográficos: Os conceitos são fundamentais para o aluno entender o 

espaço geográfico e fazer uma análise crítica da organização espacial. Porém, 

esses conceitos não podem ser ensinados de forma segmentada, o professor terá 

de estabelecer as devidas relações. Sempre adequando suas metodologias para 

trabalhar com estes conceitos que por sua vez são fundamentais na formação do 

raciocínio geográfico do estudante. Os conceitos são trabalhados a partir dos 

conteúdos e daí também poderão ser explicitados por meio ou com o uso didático da 

música. 
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Conteúdos estruturantes: De fato a seleção e análise das letras das músicas 

devem ser orientadas por uma metodologia bem definida e, deste modo, os 

conteúdos estruturantes sugeridos pelas Diretrizes Curriculares do Estado do 

Paraná (PARANÁ, 2008), fornecem um caminho que se julga interessante para 

delineá-la.  

De acordo com a referida diretriz os conteúdos estruturantes referem-se a 

conhecimentos “[...] de grande amplitude que identificam e organizam os campos de 

estudos de uma disciplina escolar, considerados fundamentais para a compreensão 

de seu objeto de estudo e ensino (PARANÁ, 2008, p. 69). São assim, como conclui 

do documento “ [...] dimensões geográficas da realidade a partir das quais os 

conteúdos específicos devem ser abordados”. (p. 69). 

 Para as diretrizes do estado do Paraná, os conteúdos estruturantes da 

Geografia são: 

 Dimensão econômica do espaço geográfico;  

 Dimensão política do espaço geográfico;  

 Dimensão socioambiental do espaço geográfico, e;  

 Dimensão cultural e demográfica do espaço geográfico. 

Portanto, utilizando a música como recurso para a prática de ensino essas 

dimensões estruturantes podem ser incluídas. Como já afirmado é possível 

encaminhar uma metodologia de ensino estabelece essa relação pedagógica.  

O professor ao trabalhar um conteúdo específico por meio da letra de uma 

determinada canção poderá dar destaque a um conteúdo estruturante da Geografia, 

porém, é importante associar esse tema de estudo aos outros conteúdos 

estruturantes, de forma que o aluno perceba que esses conteúdos não se separam e 

sim, se complementam para a uma melhor interpretação do espaço geográfico. 

Breve resumo do que é retratado na música: O resumo dos temas ou assuntos 

retratados na canção possibilitam aos professores da disciplina de Geografia fazer 

uma comparação simultânea entre a letra da música e o conteúdo que se pretende 

ensinar, permitindo assim uma reflexão dialética com maior efetividade no processo 

ensino e aprendizagem. 

Neste momento ocorrerá a reflexão para observar se esta música irá 

contribuir para a formação do raciocínio geográfico do educando, e também, o 
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educador irá observar se os conteúdos desta disciplina estão explícitos ou implícitos 

na letra, quais vocabulários que não fazem parte do repertório dos alunos. 

Como exemplo, pode ser citado o trecho “O sertão vai virar mar” e o “mar virá 

sertão”. A autoria e uso dessa frase era de Antônio Conselheiro, personagem da 

Guerra de Canudos na Bahia. O professor poderá explicar para os alunos sobre 

Canudos e sobre a história de vida e o que ele queria dizer com esta frase do século 

XIX.  O compositor da letra fez um trocadilho dizendo o “ Mar virando lama”, qual foi 

o objetivo da criação desta canção. Após esta análise, o professor irá observar se de 

fato temas ou assuntos que são retratados na canção irão contribuir para a formação 

do raciocínio geográfico do educando. 

Síntese mental esperada ou desejada que o aluno faça: O que se pretende que o 

aluno aprenda com a letra desta música como recurso didático, quais conceitos e 

conteúdos serão oportunizados com as atividades relacionadas. 

 Este roteiro possibilita ao educador fazer realmente uma análise da letra da 

música, observar se esta música irá facilitar a aprendizagem dos conceitos e 

conteúdos pretendidos, e sempre responder esta pergunta: o aluno ampliará a 

capacidade de reflexão e análise do espaço geográfico pela contribuição desse 

recurso didático.  

Na etapa final do curso os professores elaboraram roteiros com a linguagem 

musical de sua escolha para aplicarem em suas turmas e também serem 

apresentados e discutidos com todos os cursistas. A seguir (Quadro – 02) um dos 

roteiros elaborados e escolhido para demonstração no presente texto. 

Quadro – 02: Interpretação da música O dia em que a terra parou. 

Titulo da música: 
 

O Dia em Que a Terra Parou. 

Compositor Raul Seixas 

Tema  Espaço Geográfico 

Conceitos Geográficos  Paisagem; 

 Sociedade; 

 Tempo 

Conteúdos estruturantes  

 Dimensão política do espaço 
geográfico; 

 Dimensão Econômica do Espaço 
geográfico; 

 Dimensão socioambiental do espaço 
geográfico. 

Conteúdos  Formação e transformação das 
paisagens naturais e culturais; 

 A dinâmica da natureza e sua 
alteração pelo emprego de 



12 

 

tecnologia de exploração e 
produção. 

Breve resumo  Analisando a letra da música é possível 
perceber que a Terra em si não parou de 
verdade. Quando o autor se refere a 
parada da Terra, está querendo dizer 
que o movimento presente no espaço 
geográfico que hipoteticamente parou, 
pois não havia ação humana para 
habitar produzir e transformar este 
espaço. 

Síntese mental esperada do aluno Espera-se que o educando compreenda 
que a música pode ter duplo sentindo. 
Em um primeiro momento entende-se 
que a Terra parou em relação ao seu 
plano de órbita, mas ao final 
compreenda que a Terra parou porque o 
homem deixou de produzir e transformar 
o espaço em que habita. 

 

 

No decorrer do curso, vários professores relataram que antes do curso não 

usavam a música de forma pedagógica, mas para entretenimento, e que após o 

curso mudaram a sua forma metodológica de utilizar a linguagem musical. No final 

do curso vários professores já estavam utilizando as metodologias discutidas no 

curso, como é o caso de uma professora que usou a música “Isso aqui o que é o 

que é” (Ary Barroso).  

Assim sendo, ao reunir se com docentes concluímos que realmente a análise 

criteriosa da letra da música se faz necessário. Como foi dito anteriormente esta 

linguagem não foi criada para ser usada no processo de ensino e de aprendizagem, 

mas é o trabalho pedagógico do professor que irá transformar a música em um 

recurso didático. 

 

Considerações finais 

 

No decorrer da elaboração deste artigo realizou se uma análise e reflexão 

sobre as potencialidades da linguagem musical enquanto recurso didático-

metodológico no ensino de Geografia.  

A música terá que ser explorada em sala de aula como um recurso que busca 

aproximar o educando dos conteúdos geográficos selecionados pelo currículo 

escolar, tornando-os mais significativos. Este recurso, seguindo um processo 
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metodológico bem definido, poderá ser um facilitador do estudo de conteúdos da 

disciplina Geografia.  

Portanto, cabe ao docente, ter clara compreensão dos objetivos que deseja e, 

por meio da música, atingir e realizar uma contínua reflexão crítica sobre os temas 

abordados, ajustando didaticamente esses recursos para que o educando possa, 

por sua vez e a partir dessa linguagem, realizar uma leitura geográfica do mundo e 

apropriar-se de conhecimentos e habilidades que a Geografia deseja transmitir. 

A linguagem musical usada como recurso didático não é nada inovadora, já é 

muito utilizada no processo de ensino aprendizagem, como podemos constatar 

durante o curso, analisando a letra de uma canção no livro “Estudos Sociais: Brasil: 

Terra e Povo” (1979). Nela, o autor fez uma relação da música País Tropical de 

Jorge Ben Jor, com conteúdos geográficos. Pode se perceber que ainda hoje 

continua se utilizando este recurso da mesma forma desenvolvida nesse manual 

didático. Diante disto, se faz necessário ressignificar o uso desta linguagem no 

processo ensino-aprendizagem no ensino de Geografia. 

 Os estudos realizados durante a elaboração do Projeto e implementação 

pedagógica com educadores possibilitou a discussão e reflexão sobre a forma 

didático-metodológico mais adequada para o uso da linguagem musical como 

recurso didático. Mas permanece ainda a necessidade de continuar pesquisando 

sobre este tema. Muitas são as possibilidades que podem ser criadas. Daí que 

elaborar atividades de sistematização de conteúdos que possibilitem o 

desenvolvimento do raciocínio geográfico podem ser motivadores para a 

continuidade desse estudo. Também outras variações de uso da música como é o 

caso da elaboração de paródias, pelos alunos, por exemplo. A experiência 

desenvolvida e aqui apresentada foi com certeza um início dessa caminhada. 
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